
ACȚIUNI PRIORITARE 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani  

pentru luna iunie 2022 
 

Nr. 

d/o 

Acțiuni programate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1.  Realizarea planului de acțiuni și lichidarea iregularităților conform Prescripției 

Inspecției Financiare cu nr. 25-02-10/601 din 20.04.2022 din cadrul misiunii de 

verificare a perioadei de activitate 01.01.2017-31.12.2021 pe toate segmentele 

gestionate de Contabilitatea Centralizată DETS sectorul Buiucani. 

Iunie Contabil-șef 

Economist-șef 

Contabilii principali 

2.  Sistematizarea informației pentru raportul financiar al DETS sectorul Buiucani pentru 6 

luni a anului 2022. 

Iunie Contabil șef 

Economist-șef 

Contabilii principali 

3.  Organizarea întremării odihnei copiilor în sezonul estival 2022. Iunie Secția economie 

4.  Monitorizarea strictă a calității alimentației copiilor, prin efectuarea controalelor de 

către reprezentanții secției alimentație în instituțiile de educație timpurie subordinate 

DETS sectorul Buiucani. 

Iunie Secția alimentație 

5.  Prezentarea necesității produselor alimentare pentru a doua jumătate a anului 2022. Iunie Secția alimentație 

6.  Închiderea conturilor copiilor din grupele pregătitoare care pleacă la școală. Iunie Secția părinți 

7.  Contractarea și achiziționarea mobilierului și dotarea instituțiilor de educație timpurie 

prin redeschiderea a 2 grădinițe noi: IET nr. 3, IET nr. 18. 

Iunie Secția achiziții 

Secția materiale 

8.  Achiziționarea și distribuirea produselor igienice pentru instituțiile de învățământ din 

subordinea DETS sectorul Buiucani. 

Iunie Secția achiziții 

Secția materiale 



9.  Achiziționarea și distribuirea produselor igienice pentru instituțiile de învățământ din 

subordinea DETS sectorul Buiucani. 

Iunie Secția achiziții 

Secția materiale 

10.  Inițierea lucrărilor de reparații capitale în instituțiile de învățământ din subordine, în 

baza Foii de Titlu 2022. 

Iunie Secția ingineri 

Managerii instituțiilor 

11.  Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare în cadrul  lucrărilor de 

reparație în instituțiile de învățământ din subordine, în baza Foii de Titlu 2022. 

Iunie Secția ingineri 

 

12.  Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare. Identificarea și soluționarea 

problemelor tehnice. 

Iunie Secția ingineri 

Managerii instituțiilor 

13.  Coordonarea spălării și aprobarea sistemelor de încălzire. Iunie Secția ingineri 

14.  Elaborarea și prezentarea dărilor de seamă IPC 21, IRMN 19. Iunie Secția salariu 

15.  Calcularea plăților salariale pentru angajații din instituțiile din subordinea DETS 

sectorul Buiucani, care beneficiază de concediu plătit în turul 1 (de la 01 iunie) și turul 

2 (de la 15 iunie). 

Iunie Secția salariu 

16.  Ordonarea dosarelor (inventar 1, 2, 4-p, istoricul fondului și dosarelor cu termenul 

expirat de păstrare). 

Iunie Arhivar 

17.  Structurarea informației cu scopul raportării realizării Planului de acțiuni a DETS 

sectorul Buiucani pentru 6 luni. 

Iunie Metodist-consilier 

 

  

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 
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